
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
در شهر 6

کلنگ زنی 3 باب مدرسه در منطقه 22
 تفاهم – گروه شهری: همزمان با دهه مبارک 
فج��ر و در راس��تای افتتاح بی��ش از 40 فضای 
 آموزش��ی در اس��تان تهران، عملیات کلنگ زنی

3 ب��اب مرکز آموزش��ی در منطق��ه 22 امروز با 
حضور اس��تاندار و فرماندار تهران انجام می شود. 
این سه باب مدرسه با همکاری سازمان نوسازی 
شهر تهران در منطقه 22، در شهرک چشمه، ساحل 
و شهرک دانشگاه شریف احداث می شود. تامین 
هزینه های ساخت این مدارس از اعتبارات دولتی 
و توسط اداره کل نوس��ازی مدارس استان تهران 
تأمین صورت می گیرد. همچنین به پاس جانفشانی 
جان باختگان کشتی نفتکش سانچی، کلنگ زنی و 
عملیات عمرانی یکی از این پروژه های آموزشی با 
نام "دریادالن سرافراز" اجرا می شود. گفتنی است؛ 
بنا به گفته مدیرکل نوسازی شهر تهران، منطقه 22 
ب��ه 250 مدرس��ه نیاز دارد، در حال��ی که در این 
منطقه تنها 75 مدرس��ه دولتی و غیردولتی وجود 
دارد. همچنین به دلیل کمبود سرانه های آموزشی 
بیش از 14 هزار دانش آموز منطقه 22 در س��ایر 
مناطق ش��هر تهران تحصیل می کنند و بخشی از 
جمعیت س��اکن منطقه به دلیل کمبود سرانه های 

آموزشی مجبور به مهاجرت می شوند. 

پیشنهاد اجرای طرح پایلوت تردد 
موتورسیکلت های برقی در منطقه 12

رئیس مرکز محیط زیست ش��هرداری تهران، 
در نشس��تی ک��ه با ش��هردار منطقه 12 ب��ه منظور 
بازدید از کارگاه ارتق�اء مهارت های تس��هیل گری 
 آموزشی، سازمانی و فعالیت های اجتماعی در حوزه 
محیط زیس��ت  برگزار شد، پیش��نهاد اجرای طرح 
پایلوت تردد موتور سیکلت های برقی در منطقه 12 
به منظور کاه��ش آلودگی هوا در محدوده منطقه را 
ارائه کرد. به گزارش تفاهم، صدرالدین علیپور در ادامه 
افزود: با توجه به تراکم تردد در منطقه به دلیل موقعیت 
ب��ازار باید برنامه ری��زی متمرکزتری جهت کاهش 
ترافیک و آلودگی هوا انجام ش��ود و اقداماتی مانند 
 توسعه خطوط ریلی، ال آر تی، توسعه پیاده راه ها،

 توس��عه مسیر دوچرخه س��واری در محدوده ویژه 
طرح ترافیک و محدودیت تردد موتورسیکلت های 
کاربرات��وری و دودزا و اج��رای طرح پایلوت تردد 
موتور سیکلت های برقی در دستور کار قرار گیرد. در 
ادامه این نشست، پیمان محسنی- شهردار منطقه 12 با 
اشاره به اینکه زمانی ما می توانیم به اهداف مشخص 
خود نائل ش��ویم که آموزش��های مناسب و درست 
مطابق با نیازهای شهروندان و شرایط ویژه هر  منطقه 
 ارائه شود، افزود: توانمند سازی شهروندان می تواند

 زمین��ه را برای ورود آنه��ا جهت همیاری مدیریت 
شهری در حل مشکالت و معضالت مهیا نماید.

خبرنامه

 آمادگی منطقه 6 برای پذیرایی
 از شهروندان در راهپیمایی 22 بهمن 

  معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری 
منطقه 6 از آذین بندی میادین اصلی و معابر منطقه 
به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: قلب 
تهران به صورت ویژه با ریسه های پارچه ای تزیین 
شده و مسیر راهپیمایی 22 بهمن نیز آماده راهپیمایی 
باش��کوه شهروندان است. به گزارش تفاهم، افشین 
خدام��ی، با بیان اینکه مس��یر راهپیمایی 22 بهمن 
در منطق��ه 6 در محور انق��الب و آزادی از خیابان 
مفتح تا خیاب��ان توحید خواهد ب��ود، گفت: آذین 
بندی عرضی مسیر راهپیمایی صورت گرفته و تمام 
جداول و المان های ش��هری مسیر به مساحت 21 
هزار متر مربع پاکسازی و رنگ آمیزی شده است. 
وی با اش��اره به اینکه تمام زوائد فیزیکی و بصری 
موجود نیز جمع آوری شده است گفت: پاکسازی 
و شستش��وی ایستگاه های اتوبوس مسیر به پایان 
رسیده و اصالحات عمرانی و ترافیکی مورد نیاز نیز 
صورت گرفته است.  وی با اشاره به بازدید معاونت 
خدمات شهری شهرداری تهران از مسیر راهپیمایی، 
گفت: ش��رایط برای برگزاری هرچه با ش��کوه تر 

مراسم راهپیمایی 22 بهمن آماده است. 

 رونمایی از نرم افزار "همیاران" 
برای جلب مشارکت شهروندان 

تفاهم – گروه ش��هری: ناظران افتخاری برتر 
س��امانه نظارت همگانی 1۸۸۸ منطقه 20 تهران با 
حضور رئیس گروه مش��ارکت های مردمی سامانه 
نظ��ارت همگانی 1۸۸۸ ش��هرداری ته��ران تقدیر 
شدند و  نرم افزار "همیاران" برای سهولت تعامل با 
شهروندان معرفی شد.  ابوالفضل حیدری-قائم مقام 
منطقه 20 گفت: مشارکت مردمی برای دستیابی به 
اهداف این سازمان بسیار مهم است و ناظران سامانه 
1۸۸۸ می توانند بر اقدامات مدیریت شهری نظارت 
داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه در بحث مدیریت 
ش��هری س��ه عامل تصمیم گیری، تصمیم س��ازی 
و اجرا مدنظر است و مش��ارکت شهروندان در این 
سه مقوله برای پیشبرد اهداف سازمان حائز اهمیت 
 است گفت : ناظرین افتخاری درون و برون سازمانی 
می توانند در تصمیم س��ازی مدیریت شهری نقش 
داشته باشند و با برقراری ارتباط با مسئولین سامانه 
1۸۸۸ و بازرس منطقه ضمن احصاء مشکالت در 
رفع آنها نیز موثر باشند. در ادامه این مراسم، محسن 
کشاورز-رئیس گروه مشارکت های مردمی سامانه 
نظارت همگانی 1۸۸۸ ش��هرداری ته��ران، افزود: 
شهروندان می توانند از طریق سایت اینترنتی سامانه 
1۸۸۸ نسبت به تکمیل فرم ثبت نام عضویت ناظران 
اقدام کنند و در صورت داشتن ضوابط مورد نظر به 

عنوان ناظر افتخاری پذیرفته خواهند شد.

خبرنامه

تفاهم – گروه شهری: شهردارتهران، در حاشیه 
افتتاح طرح "کتابخانه ای به وس��عت یک شهر" در 
ایس��تگاه مترو حضرت ولی عص��ر )عج( ، یکی از 
ارکان اصلی برنامه خود برای شهر تهران را حرکت 
به سمت شهر هوشمند عنوان کرد و گفت: مبنای شهر 
 هوش��مند حمایت از استارت آپ ها و فعالیت های 
فن��اوری روز به خصوص در بخش IT اس��ت، از 
ای��ن رو چنین ایده هایی حتما توس��ط ش��هرداری 
م��ورد حمایت قرار می گی��رد.وی از »کتابخانه ای 
به وس��عت یک شهر« به عنوان یک طرح اجتماعی 
و  فرهنگ��ی یاد کرد و گفت: ای��ن طرح برای ارایه 
خدمات جدید و با کیفیت به شهروندان و مسافران 
مترو است و یک اقدام بدیع، حتی در سطح جهان به 
شمار می رود. چراکه ما کمتر جایی را سراغ داریم 
که این سیس��تم را برای استفاده شهروندان از کتاب 
و کتابخوانی در مترو داش��ته باشند. وی با تاکید بر 
 اینکه شهر تهران و کشور به اجرای چنین طرح هایی

 احتی��اج دارد، تصری��ح ک��رد: متاس��فانه از نظ��ر 
می��زان مطالع��ه کتاب در کش��ور خیل��ی ضعیف و 
فقیر هس��تیم که امیدواریم با این اقدام، همشهریان 

و به خص��وص جوان تر ها، دانش��جویان و دانش 
آموزان بیش��تر ب��ه مطالع��ه و کتابخوانی تش��ویق 
شوند. ش��هردار تهران خاطر نش��ان کرد: با اجرای 
ای��ن طرح در وهله اول ش��هروندان می توانند با ۸ 
ه��زار عنوان کتاب مختلف آش��نایی اولیه پیدا کنند 
و این کتاب ها را در بیرون از سیس��تم حمل و نقل 

نیز برای خودش��ان تهیه و از آن بهره برداری کنند. 
 تشویق مردم به کتابخوانی 

با اجرای طرح کتابخانه ای به وسعت یک شهر
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافی��ک ش��هردار 
تهران، نیز همچنین در حاش��یه این مراس��م، با بیان 
 اینک��ه این طرح به فرهنگ مطالع��ه در ایران کمک 

می کند، گفت: متاس��فانه میانگین س��رانه مطالعه در 
ایران بس��یار پایین اس��ت و مردم نسبت به کتاب و 
کتابخوانی اس��تقبالی از خود نشان نمی دهند.محسن 
پورس��ید آقایی اف��زود: با توجه ب��ه اینکه در حال 
حاضر همه شهروندان به سمت استفاده از تلفن های 
همراه و سیس��تم های اینترنتی رفته اند، این نرم افزار 
کتابخوان را توس��ط یک شرکت استارت آپی بسیار 
 خوب متش��کل از جوان��ان کش��ورمان راه اندازی 
کرده ایم. پورسید آقایی خاطرنشان کرد: از طریق این 
ن��رم افزار مردم می توانند در مترو کتاب های مورد 
نظرشان را دانلود کرده و در طول مسیر بخوانند. وی 
 اظهار کرد: خوش��بختانه بس��یاری از کتاب های این 
نرم افزار کتابخوان صوتی است و به این ترتیب اگر 
مردم تمایلی به خواندن کتاب نداشته باشند می توانند 
آن را گوش کنند. پورسیدآقایی در پایان اذعان کرد: 
امیدواریم از طریق این نرم افزار مردم تشویق شوند 
تا اگر کتابی را در مترو به صورت صوتی و تصویری 
دریافت و مطالعه کردند، به دنبال خرید آن نیز بروند 
و به این ترتیب فرهنگ کتابخوانی در کش��ور رونق 

یافته و از سر گرفته شود.

شهردار تهران:

مبنای شهر هوشمند حمایت از استارت آپ ها است

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 9600132 

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 
56 تفکیکی واقع در فردیس خیابان قریشی کوچه بوستان چهارم )گل مریم 
سابق( مجتمع مسکونی آیسان ورودی چهارم واحد 56 به شماره پالک ثبتی 
27500 فرع��ی از 2 اصلی مفروز از پالک 744 فرعی به مس��احت 63/11 
مترمربع واقع در س��مت ش��مال ش��رقی طبقه چهارم پالک 2 بانضمام انباری 
قطعه 42 تفکیکی به مس��احت 1/43 مترمربع واقع در زیرزمین اول بانضمام 
پارکینگ قطعه 3۸ به مساحت 11 مترمربع واقع در همکف ذیل ثبت صفحات 
222 و 224 دفتر 357 بنام اکبر زارع و جعفر صفری )بالس��ویه( ثبت و سند 
صادر شده است سپس طی س��ند 12735 مورخ 1390/11/13 دفتر 110 
کرج به فرزانه الیکی منتقل ش��ده است و سپس طی سند 12736 دفتر 110 
کرج در رهن بانک صادرات قرار گرفته است حدود اربعه ملک عبارت است 
از شماال در چهار قسمت اول دیوار و پنجره است بطول هشتاد و دو سانتیمتر 
دوم دیوار و پنجره اس��ت بطول یک متر و نود و س��ه سانتیمتر سوم دیوار و 
پنجره اس��ت بطول چهار متر و دو سانتیمتر چهارم دیواریست بطول یک متر 
و ده س��انتیمتر شرقا در چهار قسمت اول دیواریست بطول پنجاه سانتیمتر به 
آپارتمان مس��کونی قطعه 51 شماره 27495 فرعی دوم دیواریست مشترک 
بطول چهار متر و بیس��ت سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی سوم دیواریست 
مش��ترک بطول دو متر و چهل سانتیمتر به راه پله چهارم دیواریست مشترک 
بطول دو متر و ش��صت س��انتیمتر به آپارتمان مس��کونی قطعه 53 ش��ماره 
27497 فرعی جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول دیوار 
و پنجره اس��ت بطول دو متر و ده س��انتیمتر دوم دیوار و پنجره اس��ت بطول 
یک متر و هفتاد و پنج س��انتیمتر س��وم دیوار و پنجره است بطول یک متر و 
هشتاد و چهار س��انتیمتر غربا در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است 
اول دیواریس��ت مشترک بطول پنج متر و بیست و شش سانتیمتر به آپارتمان 
مس��کونی قطعه 57 شماره 27501 فرعی دوم درب و دیوار است بطول یک 
متر و بیس��ت سانتیمتر به راه پله سوم دیواریست بطول چهار متر و هشتاد و 
س��ه سانتیمتر به راه پله س��فف با کف پشت بام مشاعی اشتراکی است کف با 
س��قف طبقه سه اشتراکی است حدود انباری قطعه 42 عبارت است از شمال 
دیواریس��ت مشترک بطول یک متر وسی س��انتیمتر به انباری قطعه 41 شرقا 
درب و دیواریس��ت بطول یک متر و ده س��انتیمتر به محوطه مش��اعی جنوبا 
مرزیست بطول یک متر و سی سانتیمتر به فضای پر غربا دیواریست مشترک 
بطول یک متر و ده س��انتیمتر به انباری قطعه 31 س��قف با کف طبقه همکف 
اشتراکی است کف روی عرصه مشاعی است حدود پارکینگ قطعه 3۸ شماال 
خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول دو متر و بیست سانتیمتر شرقا خط 
فرضی به محوطی مش��اعی است بطول پنج متر جنوبا خط فرضی بطول پنج 
متر جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول دو متر و بیست سانتیمتر 
غربا خط فرضی به محوطه مش��اعی اس��ت بطول پنج متر سقف با کف طبقه 
اشتراکی است کف با سقف زیرزمین یک اشتراکی است  و طبق نظر کارشناس 
رس��می به مبلغ 450/000/000 ریال ارزیابی ش��ده توصیف ملک عبارت 
اس��ت از ساختمان بصورت اس��کلت بتنی بوده و پالک مورد مزایده واقع در 
طبقه چهارم دارای اتاق خواب س��رویس بهداشتی کف سرامیک و آشپزخانه 
اپن می باشد. دارای انشعابات آب مشترک و برق و گاز اختصاصی می باشد. 
پالک فوق از ساعت 9 تا 12 روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 در اداره 
ثبت مالرد واقع در بلوار اصلی مارلیک طبقه فوقانی تاالر مهر آریا از طریق 
مزایده به فروش میرس��د. مزایده از مبلغ 450/000/000 ریال ش��روع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهیهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و 
عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وج��وه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد همچنین چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  مالرد - سید محمدرضا حسنی 
م الف 401 

چهارشنبه 18بهمن 1396 سال سیزد               هم ـ شماره 3298             

دادنامه
پرونده کالسه 96099۸2۸۸5300902 شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان اسالمشهر تصمیم نهایی شماره 9609972۸۸5301432 
خواهانها: 1- آقای س��ید مرتضی حس��ینی فرزند احمد 2- خان��م فاطمه علی آبادی 
فرزن��د محمد 3- آق��ای محمد علی آقامحمدی فرزند صالح 4- آقای علی ش��ریعت 
فرزند س��رخای 5- آقای عبداله اس��معیل پورچوری فرزند ج��واد 6- آقای رحمان 
صف��ری فرزند ابراهی��م 7- خانم هاجر تول��ی فرزند ذوالفقار با وکال��ت آقای مهدی 
آذرکشب اسمرود فرزند ولی اله به نشانی تهران- تهران- تهران خ شهید دکتر مفتح خ 

سمیه پ 144 جدید 66 قدیم ق ط سوم واحد 6
خواندگان: 1- آقای فرزند محمد علی به نشانی 

2- اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر به نشانی تهران اسالمشهر قائمیه شهرک اداری 
3- آقای علی جعفرپور اجقاز فرزند خیبر علی به نش��انی تهران- اسالمش��هر قائمیه 

ک 45 فرهنگ پ ۸ 
4- آقای علیرضا گنجی به نش��انی تهران- اسالمشهر قائمیه ک 43 فرهنگ 3 پ 30 

واحد 2 
5- دفترخانه ش��ماره ۸ اسالمش��هر به نش��انی اسالمش��هر نوری دفترخانه ش��ماره ۸ 

اسالمشهر 
خواسته ها: 1-  الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- ابطال مبایعه نامه )مالی( 3- ابطال 
سند رسمی )موضوع سند ملک است( 4- الزام به فک رهن 5- الزام به اخذ پایان کار 

رای دادگاه 
در خص��وص دعوی خانمه��ا و آقایان 1- هاجر تولی 2- علی ش��ریعت 3- رحمان 
صفری 4- س��ید مرتضی حس��ینی 5- فاطمه علی آبادی 6- محمد علی آقامحمدی 
7- عبداله اس��معیل پورچوری با وکالت آقای مهدی آذر گشب به طرفیت آقایان 1- 
محم��د زاده نامقی 2- علی جعفرپور اوجقاز 3- علیرضا گنجی 4- دفترخانه ش��ماره 
۸ اسالمشهر 5- اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر به خواسته ابطال معامله فیما بین 
خوانده ردیف 1-2-3- و ابطال س��ند رس��می 132602 مورخ ۸9/12/1۸ تنظیمی 
در دفتر اسناد رسمی اسالمشهر نسبت به پالک ثبتی 52/9579 الزام خواندگان ردیف 
2-3 نسبت به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و رفع موانع ثبتی رفع بازداشت 
و الزام خواندگان 2-3- به تنظیم س��ند رسمی واحدهای خریداری شده بنام خواهانها 
به انضمام خس��ارات دادرس��ی خالصه اظهارات وکیل خواهانها بدین ش��رح است که 
موکلین به موجب مبایعه نامه های پیوستی هر یک اقدام به خرید یک واحد آپارتمان 
از پالک ثبتی 52/9579 از خواندگان ردیف 2-3 نموده اند و ثمن معامله نیز پرداخت 
و ملک های مورد معامله در تصرف خریداران می باش��د خواندگان ردیفهای 2 و 3 با 
علم و اطالع از اینکه ملک را به موکلین فروخته است اندام به فروش ملک به خوانده 
ردی��ف اول می نمایند در نهایت وکی��ل خواهانها صدور حکم به ابطال معامله موضوع 
س��ند شماره 132602 مورخ 96/12/1۸ و تظیم سند  رسمی واحدهای فروخته شده 
ب��ا انجام مقدمات تنظیم اخذ پایان کار صورتمجلس تفیکی بنام موکلین را تقاضا کرده 
اس��ت دادگاه با بررسی اوراق و مس��تندات پیوست دادخواست وقوع بیع بین خواهانها 
و خواندگان دو و س��وم با رعایت ترتب ایادی محرز اس��ت نظر به اینکه مطابق اسناد 
پیوس��ت دادخواست که مصون از تعرض مانده اس��ت انتقال ملک به خواهانها قبل از 
تاریخ انتقال خوانده ردیف اول می باش��د )۸9/12/1۸( نظر به اینکه مس��تفاد از مواد 
33۸- 339 قان��ون مدن��ی عقد بیع با ایجاب و قبول و توافق در قیمت واقع می ش��ود 
بنابرای��ن با عقد بیع ب��ا خواهانها در تاریخ مقدم فروش��ندگان دیگر مالکیتی در ملک 
ن��دارد ک��ه به دیگری انتقال دهند نظ��ر به اینکه مطابق م��اده 365 قانون مدنی معامله 
فاس��د اثری در تملک ن��دارد و معامله به مال غیر نیز بدون اجاره مالک نافذ نیس��ت 
نظر به اینکه خواندگان عالرغم وقت دادرس��ی حاضر نشدند و دفاعی در قبال دعوی 
مطرح نکرده اند ادعا احتمالی مبنی بر اینکه برخی رابطه مس��تقیم با خواندگان ندارند 
نیز مس��موع نیست زیرا خواهانها قائم مقام خاص ایادی قبلی می باشند و فروشندگان 
ه��ر تعهدی در مقابل ایادی قبلی داش��ته اند با انتقال ملک ب��ه خواهانها خواندگان در 
مقاب��ل ایادی قفلی متعهد می ش��وند لذا دادگاه دعوی خواهانه��ا را محمول بر صحت 
تش��خیص داده مس��تندا به مواد 19۸- 515- 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
10- 219- 220- 223- 231 -33۸ - 339- 365- 352 قان��ون مدن��ی ضم��ن 
صدور حکم به ابطال س��ند شماره 132602 مورخ ۸9/12/1۸ تنظیمی در دفتر اسناد 
رس��می ۸ اسالمش��هر و معامله بین خواندگان با ردیفهای 2-3 خواندگان ردیف 3-2 
را ال��زام به اخ��ذ پایان کار و صورتمجل��س تفکیکی )تفکیک قطعات( و تنظیم س��ند 
رسمی واحدهای فروخته شده بنام خواهانها و پرداخت مبلغ 6/19۸/000 ریال هزینه 
دادرسی و حق وکالت وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهانها می نماید رای صادره 
غیابی طی بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس طی بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد در خصوص رفع بازداشت 
نظر به اینکه برابر سوابق ملک در بازداشت هیچ شخص حقیقی با حقوقی نمی باشد و 
بنابراین دعوی قابل استماع نیست مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد 
دعوی صادر و اعالم می گردد قرار صادره طی بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

تجدید نظر استان تهران می باشد. 
سلیمی- رئیس شعبه سوم حقوقی اسالمشهر 
م الف 8447 

مفقودی
پروانه کس��ب راننده وانت و پروانه اش��تغال به شماره 96/1921 به تاریخ 
1396/2/24 به نام آقای هادی تقوی چمازکتی با کدملی 215000۸297 

فرزند مصطفی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو تیپ 206 مدل 13۸۸ به رنگ سفید – روغنی و شماره 
پ��الک ایران 62-22۸ س 42 متعلق به آقای کمیل ابراهیم پور کفش��گری و ش��ماره موتور 
141۸۸00241۸ و شماره شاس��ی NAAP03ED۸9J042459 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . 

 کاهش 70 درصدی آلودگی هوا 
 با جایگزینی 

خودروهای فرسوده
تفاه��م – گروه ش��هری: اس��تاندار ته��ران در برنامه صبح بخیر ایران س��یما با 
اش��اره به حضور مدیران و مسئوالن اس��تان برای افتتاح پروژه ها در شهرستان های 
اس��تان تهران به مناس��بت دهه فجر گفت: این طرح ها عمدتا شامل پروژه های آبفا، 
طرح  هادی روس��تایی و  راه و یا طرح های اقتصادی  با مش��ارکت سرمایه گذاران 
مردمی اس��ت. محمد حسین مقیمی، با اش��اره به افتتاح طرح های کشاورزی گلخانه 
ای از جمله در شهرس��تان دماوند، افزود:کش��ورهای مختلفی هستند که محصوالت 
کش��اورزی ما را خریده اند، در این بخش باید تولیدات کش��اورزی متناسب با ذائقه 
مشتری باشد تا صادرات توسعه یابد. وی به ساخت حدود 320 هزار واحد مسکن 
مهر در استان تهران اشاره کرد و گفت: به مناسبت دهه فجر حدود 140 هزار واحد 
مس��کن مهر در ش��هرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت  و 3700 واحد در شهرهای 
بی��ش از 20 ه��زار نفر جمعیت در اس��تان تهران افتتاح ش��د. وی در بخش دیگری 
از س��خنانش با بیان اینکه بیش��تر آلودگی هوای اس��تان تهران ناشی از خودروهای 
فرس��وده،کارخانه ها، سیستم های گرمایش و سرمایش اس��ت تصریح کرد: بیشترین 
س��هم را خودروهای فرسوده دارند. استاندار تهران، با اشاره به پیش بینی انجام شده 
 در زمینه عملیات جایگزینی خودروهای فرس��وده عن��وان کرد: با اجرای این طرح

70 درص��د آلودگ��ی هوای اس��تان تهران کاه��ش می یاید. مقیم��ی در پایان گفت: 
اختصاص دو میلیارد دالر برای توسعه مترو در کالنشهرها که از سوی دولت مصوب 

شده است، می تواند در توسعه و بهبود حمل و نقل بسیار مؤثر باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعالم کرد

وجود 18 هزار هکتار زمین بال استفاده در جنوب شهر
 رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان تهران با اش��اره به ورود روزانه 300 تن گوشت سفید به تهران، افزود: باید در 
داخل استان توان تولید نیاز مصرفی گوشت سفید را داشته باشیم. به گزارش ایسنا، نعمت اله ترکی در کارگاه آموزشی توسعه روستایی 
ویژه ۸5 دهیار منتخب از استان تهران با اشاره به ماده 27 برنامه ششم توسعه گفت: در این قانون حدود 5 هزار روستا برای توسعه 
و اشتغالزایی برنامه ریزی شده که برنامه آن از سال 97 اجرایی می شود. سهم هر کدام از استان ها مشخص و سهم استان تهران 67 
روستا شد، اما محدودیتی ندارد. در سال 97 باید بر اساس اسناد توسعه ای و برنامه ششم توسعه حرکت کنیم. وی به مشارکت مردم 
در حوزه توسعه روستایی اشاره کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه 100 هزار تحصیلگر باید در این حوزه آموزش دیده و سیستم 
تهیه برنامه 5 س��اله شش��م توسعه را راهبری کنند. رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در برنامه ششم، حدود 
30 درصد از روس��تاها باید ایمن سازی ش��وند و همه در قالب یک برنامه منسجم، همگرا عمل کنند.برای مثال در حوزه کشاورزی 
211 هزار اراضی زراعی و باغی در اس��تان تهران وجود دارد، متاس��فانه در بخش کش��اورزی روستاییان ما باغ ها را خشک کرده، 
 زمین متری 1000 تومان را بایر می کنند و آن را  متری 10 هزار تومان میفروشند. وی افزود: ظرفیت استان تهران بسیار است؛ اما

 65 درصد بازار مصرف داخلی متعلق به آن است. روزانه 300 تن گوشت سفید از استان های دیگر وارد و روزانه 400 تن وارد بازار 
مصرف در تهران می شود. چرا باید 160 کیلومتر مسافت طی شود تا به بازار مصرف تهران برسد؟ چرا خودمان در تهران تولید نکنیم؟

وجود 18 هزار هکتار زمین بال استفاده در جنوب تهران
ترکی گفت: در حوزه کشاورزی بخش کشت زراعی، در بخش فشافویه ظرفیت بسیار باالیی وجود دارد اما چون به دنبال 
 درآم��د روزم��ره بودیم، توجه نکردیم. هم اکنون 1۸ هزار هکتار زمین بال اس��تفاده در این بخش وجود دارد. کمی باالتر از این 
زمین ها، سد فشافویه پر آب وجود دارد، آنقدر رسیدگی نکردیم که روستاهای اطراف آن خالی از سکنه شده و زمین ها بایر 
 مانده در حالی که حق آب دارند! وی ادامه داد: اگر سالی500 هکتار در زمین های فشافویه برای گلخانه و تولیدات گلخانه ای 
سرمایه گذاری کنیم چه می شود؟ محصول که بدست آمد ما موظف هستیم برای آن بازار مصرف پیدا می کنیم. مشکل آن جا 
است که نظارت و پیگیری وجود ندارد، در سال آینده 30 هزار میلیارد تومان از بانک ها و دولت و ..برای اشتغالزایی و توسعه 

دیده شده است که باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

    
    

شرکت تولیدي صنعتي 
شگفت افزار- شیراز 

1- کارشناسي ارشد 
رشته هاي مدیریت، مهندس��ي صنایع، مهندسي شیمي، 
مهندس��ي مکانیک ب��ا روابط عمومي باال و حداقل 3 س��ال 
سابقه کار مرتبط به این شرکت )تجهیزات ثابت مکانیک نفت، 

گاز، پتروشیمي( جهت فعالیت در دپارتمان فني بازرگاني
 2- مهندس مکانیک 

مس��لط به A ت��ا Z س��اخت و تامین تجهی��زات ثابت 
مکانیک نفت، گاز، پتروشیمي جهت فعالیت در دپارتمان فني 

بازرگاني
 3- مهندس مکانیک 

با حداقل 3 سال سابقه کار مسلط به نرم افزار کتیا جهت 
فعالیت در دپارتمان مهندس��ي جهت کار در شرکت تولیدي 

صنعتي شگفت افزار در شیراز نیازمندیم.
متقاضیان دارای شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس 

حاصل نمایند.
www.shegeftafzar.com :وبسایت

تلفن: 07137742569

پدیده صنعت مبین
صنع��ت مبین جه��ت تکمی��ل کادر خود در 
اس��تان تهران در صادقی��ه از افراد زیر دعوت به 

همکاري مي نماید.
*  حسابدار 

 مدیری��ت قوی مس��لط به حقوق و دس��تمزد، 
قوانین بیمه و مالیات ، مس��لط به ارسال گزارشات 

فصلی و ارزش افزود- در صادقیه
متقاضی��ان میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر 

ارسال نمایند.
آدرس ایمیل

 abbasraad119۸@gmail.com


